
Unieke campagne om cannabisconsument naar de stembus te krijgen 

CannaStemBus doet vandaag Eindhoven aan 

DEN HAAG – Op maandag 8 maart is de CannaStemBus de hele dag in Eindhoven. 

De corona-proof microbus reist tot en met 17 maart door het hele land om zoveel 

mogelijk cannabisconsumenten naar de stembus te krijgen. Via een livestream op 

www.cannastembus.nl kan iedereen meekijken en luisteren.  

Vanaf 10.30 uur staat de CannaStemBus op het Wilhelminaplein. Presentator 

Derrick Bergman, voorzitter van de stichting VOC en Eindhovenaar, ontvangt o.a. 

lokale politici van GroenLinks en 50PLUS en tweede generatie coffeeshop-

ondernemer Aernout Ackermans. Rond half twee zet de bus koers naar coffeeshop High Times aan 

de Roostenlaan en rijdt daarna naar de Rara Radio studio op Strijp S.  

Citytour met architect Arie van Rangelrooij 

Rond 15.00 uur begint een citytour door het centrum met Arie Rangelrooij, architect van o.a. 

coffeeshop PINK, als gids. Laatste halte van de CannaStemBus: het Lodewijk Napoleonplein, waar 

het VOC kantoor is gevestigd. Vanuit de bus zendt de High Tea Potcast live uit vanaf ca. 16.00 uur.   

De CannaStemBus, die eerder dienst deed in de Parijse wijk Montmartre, is corona-proof en 

rookvrij en beschikt over een podcast studio en diverse camera’s. De hele dag zijn live interviews 

te zien met (aspirant) Kamerleden, coffeeshopondernemers, lokale politici, kwekers, activisten en 

wetenschappers en reportages rond de bus van Stefan Egberts (HeeTeeVee). Presentator Derrick 

Bergman publiceert sinds de jaren ‘90 in nationale en internationale media over cannabis.  

Cannabis-Stemwijzer 

Voor deze unieke opkomstbevorderingscampagne hebben de stichting Verbond voor Opheffing 

van het Cannabisverbod (VOC) en de Stichting Maatschappij & Cannabis (SMC), makers van de 

Cannabis-Stemwijzer, de handen ineen geslagen. Doel: zoveel mogelijk van de één miljoen 

cannabisconsumenten naar de stembus krijgen om een cannabisvriendelijke stem uit te brengen.  

De Nationale Cannabis Krant 

Als onderdeel van de campagne wordt sinds 9 februari De Nationale Cannabis Krant verspreid, een 

gratis en advertentievrije krant met informatie over de plant, de standpunten van de politieke 

partijen, columns en nog veel meer. In zeven van de 100.000 kranten zit een Gouden Ticket 

verstopt. De gelukkige vinders gaan samen een unieke cannabis dag in Amsterdam beleven. De 

krant is online te lezen op www.denationalecannabiskrant.nl. De campagne wordt ondersteund 

door coffeeshopbonden PCN, BCD, VCE en ABC en een aantal individuele ondernemers.  

Dankzij hun steun kan de CannaStemBus elf dagen Nederland doorkruisen en krijgen alle 570 

coffeeshops een actiepakket met verkiezingsposters, hesjes, filtertips en De Nationale Cannabis 

Krant. VOC voorzitter Bergman: “Cannabis is volledig legaal in Canada, vijftien Amerikaanse staten, 

Uruguay... Luxemburg en Marokko gaan legaliseren, maar Nederland blijft aanmodderen met 

gedogen en bestrijden tegelijk. Daarom zeggen wij: laat je stem niet verdampen, want de 

cannabisconsument kan deze verkiezingen bepalen en de toekomst van ons cannabisbeleid.” 

________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie / niet voor publicatie: 

Wilt u naar de CannaStemBus komen of een stukje mee rijden? Neem dan contact op met Mauro 

Picavet, die vanuit Eindhoven alle perscontacten en content coördineert. Telefoon: 0626-895351.  
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